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Amusefoods kiest bewust voor
artisanaal product
Bart Vancauwenberghe, freelance journalist

Zeg niet zomaar kip-, kaas- en garnaalkroketten tegen het assortiment van Amusefoods bvba. De jonge startup gaat
volledig voor een glutenvrij aanbod en produceert dat hoofdzakelijk artisanaal. Zaakvoerder Arne Trybou zocht zich
de pleuris naar een geschikte locatie en ervaart dat de verkoop met horten en stoten verloopt. Op termijn mikt hij
op een internationale doorbraak van zijn producten.
Trybou (26) hield zijn bedrijf in september
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voedingsindustrie. In de Kattenstad vond

die waren te groot om ons daar meteen
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Voedingsbedrijven zetten almaar
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Arne Trybou laveert nu nog met Amusefoods tussen Gistel en Oostende. (foto: foto Jan, Jabbeke)
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Arne Trybou krijgt in zijn bedrijfsproject

Artisanale aanpak als troef
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daar eerst deftig op voorbereiden, want

Couvreur, die vooral het marketingluik

verloopt circa 80% artisanaal. “Koken,
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specialisatie in de voedingsindustrie.
In een volgende fase willen zij het

de afweging momenteel machinaal.
Vermoedelijk zullen we op termijn kijken

Innovatieve starter
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